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H O T Ă R Â R E A  Nr. 14 din 17.02.2011 
 
 
              Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ,întrunit în şedinţă ordinară astăzi 17 
februarie 2011 conform dispoziţiei primarului nr. 159 din 11.02.2011 şi a convocatorului nr. 
321 din 11.02.2011 ; 
               Având în vedere Referatul  nr. 84 din 13.01.2011 a compartimentului de 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului  prin care propune aprobarea 
contului de încheiere al exerciţiului bugetar al comunei Cucuteni  pentru anul 2010 ; 
              Având în vedere prevederile art. 57 al.(1) şi al.(4)  din Legea nr. 273/2006 , privind 
finanţele publice ; 
               Având în vedere prevederile  Legii nr. 82 /1991 privind contabilitatea instituţiilor 
publice ; 
              Având în vedere Leqea Bugetului de Stat  nr.11/.2010 , pentru anul 2010      

   În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), litera „b” şi alin. (4) litera „a” precum şi al art. 
45, alin. (1),, coroborat cu art. 115 alin (1) lit „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată ., cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art. 1 Se aprobă contul de încheiere al exerciţiului bugetar al comunei Cucuteni  

pentru anul 2010, conform cifrelor cuprinse în raportul de venituri şi cheltuieli prezentat . 
    Art.2.Cu ducere la îndepinire a prevederilor prezentei se autoriză compartimentul 

contabil din aparatul de specialitate a primarului comunei Cucuteni . 
   Art.3 . Secretarul unitărţii administrative teritoriale va înainta un exemplar din prezenta 

hotărâre  primarului , compartimentului de contabilitate , Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi 
pentru verificarea legalităţii , un exemplar îl va face public prin afişare . 

 
                    PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ   
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                                                                                                                                 Contrasemat pentru legalitate  
                                                           Secretar 
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Adoptată în şedinţa din data de 17.02.2011  cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri 
prezenţi din numărul total de  9  consilieri în funcţie 
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